
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ( اْلَكاِفُروَن َكِرَه َوَلْى ُنىِرِه ُمِتمُّ َواللَُّه ِبَأْفَىاِهِهْم اللَِّه ُنىَر ِلُيْطِفُؤوا ُيِريُدوَن )

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا دمحم وعلى آله 

 وصحبه والتابعٌن ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن، وبعد:

هزم المحتلون وهم ٌجرون أذٌال الخٌبة والعار مما القوه من ضربات مجاهدٌنا األبطال وفً محاولة  لقد

بعض وسائل اإلعالم أوعزوا إلى ٌائسة لتغطٌة فشلهم فً العراق وهزٌمتهم التً أعلنوها أمام العالم أجمع 

ن أسموه "والً بغداد مسؤول را مفاده أن الشرطة الحكومٌة فً بغداد اعتقلت مخب ذنابهمتابعة لهم وألال

تنظٌم الطرٌقة النقشبندٌة"، ومعه أربعون عنصرا من معاونٌه، وأنهم اعترفوا بتنفٌذ عملٌات اغتٌال 

 باألسلحة الكاتمة والعبوات الالصقة، وبصدد هذه األكذوبة السوداء نبٌن ما ٌأتً:

على اإلطالق، وإنهم ألٌام فً هذه ارجال جٌشنا فً بغداد الحبٌبة  لم ٌتم اعتقال أي مجاهد من .1

وهم مستمرون فً تنفٌذ عملٌاتهم وبازدٌاد وٌلتف حولهم أبناء شعبنا الغٌارى، متواجدون فٌها 

ة فبرك إال المزعوم هذا الخبر وماالجرٌئة لسحق من تبقى من علوج االحتالل وأذنابهم الصفوٌٌن، 

لقنوهم تحت وكالعادة  ،أبرٌاء أو أنهم اعتقلوا أناسا ،من أساسهالحكومة الصفوٌة  من مجرمً

 وأكاذٌب.من تلفٌقات األبً ا نترٌد الحكومة العمٌلة تمرٌرها على شعب أمورب اتاعتراف التعذٌب

أن عملٌات االغتٌاالت بالكواتم والعبوات الالصقة تقوم بها الحكومة  كل أبناء شعبنا ٌعلمون .2

ه لٌس فً قاموس جٌشنا استهداف أنعلم وبالمقابل فالكل ٌ وبدعم من إٌران، االصفوٌة ومٌلٌشٌاته

أبناء شعبنا ألن معركتنا مع المحتل ال مع شعبنا، وقد جاءت هذه الفبركة فً محاولة ٌائسة بائسة 

 هذه الحقٌقة. من هذه الحكومة لطمس

ٌبدو أن عملٌة الفبركة هذه كتبتها أٌادي العمالء الكذابٌن على عجل مما جعلهم ٌستعملون  .3

ودلٌل  صطلح "والً بغداد" تخبط واضح منهملم هممصطلحات ال تمت لجٌشنا بصلة، فاستعمال

مفبرك، فجٌشنا جٌش جهادي ٌخوض معركته ضد االحتالل وأذنابه  الخبر هذاأوضح على أن 

المحافظات أو ما فً معناها من المصطلحات اإلدارٌة فً أي من  وزراءأو  ولٌس لدٌنا والة

 ٌدٌرون معارك التحرٌر ضد المحتل وأذنابه. العملٌات قواطع والمدن، بل لدٌنا مجاهدون فً

إننا إذ نؤكد كذب هذا الخبر فإننا نرى أن الحكومة العمٌلة تروج مثل هذه المزاعم فً هذه األٌام لتغٌر اتجاه 

على الوضع فً  رسٌطزعوم إلى أن الحكومة باتت الٌوم تنظار من موضوع االنسحاب األمرٌكً الماأل

رض، وسٌأتً الٌوم وما هً إال فقاعات إعالمٌة تطلقها الحكومة إلظهار قوتها الوهمٌة على األالعراق، 

ٌَْعلَمُ الَِّذٌَن َظلَُموا أَيَّ َوسَ ) وتحت أي مسمى كانممن امتدت ٌده علٌهم بناء شعبنا الغٌارى الذي نقتص فٌه أل

 .(ُمْنقَلٍَب ٌَْنقَِلبُونَ 

دلت على شًء فإنما تدل على ضالل وختاما فإن هذه األكاذٌب ال تنطلً على شعبنا الصامد، وإنها إن 

ا العشوائً وارتباكها أمام شعبنا لتغطً بذلك على جرائمها من قتل ألبنائه وتخبطه الحكومة الصفوٌة

قدما فً وإنا نعاهد هللا ورسوله وقٌادتنا وشعبنا على المضً ته وتنفٌذ أجندات خارجٌة، وسرقة لخٌرا

، وصلى هللا على سٌدنا دمحم وعلى طرٌق الجهاد حتى النصر المؤزر وتحرٌر العراق تحرٌرا شامال وعمٌقا

 آله وصحبه وسلم.
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